Ergotherapie

Wilt u meer weten
of heeft u vragen?
(072) 575 31 30

servicecentrum@magentazorg.nl
www.magentazorg.nl
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag
van 8.00 tot 17.00 uur
Postbus 8218, 1802 KE Alkmaar

Behandeling,
begeleiding en advies
bij het ouder worden.

U doet ertoe bij BehandelzorG
Zorg doen we samen met:

Ergotherapie aan huis

Hulp bij het huishouden,
thuiszorg, ambulante

Woont u zelfstandig, maar heeft u moeite met

begeleiding en dagbesteding.

dagelijkse handelingen? Met ergotherapie aan huis
helpen wij u op weg. Met advies, oefeningen en/of

Wonen met zorg.

hulpmiddelen blijft u langer zelfstandig en kunt u
langer thuis blijven wonen.

Ergotherapie aan huis
Kunt u de trap niet zo makkelijk meer op en af, wordt afwassen
moeilijker of kunt u uw hobby niet meer uitoefenen? Bij ergotherapie
kunnen wij u helpen met gerichte oefeningen, begeleiding en advies.
Wij komen bij u thuis en kijken samen met u met welke dagelijkse
handelingen u moeite heeft en wat daaraan te doen is.
Er zijn vaak verschillende mogelijk-

Iets voor u?

heden die u helpen uw dagelijkse

U kunt gebruik maken van

activiteiten weer op te pakken. Dit

ergotherapie aan huis om langer thuis

kunnen adviezen en oefeningen zijn,

te blijven wonen, meer zelfstandig te

het inzetten van hulpmiddelen of een

doen of juist meer op pad te kunnen

combinatie hiervan. Ook helpen wij u

gaan. Wilt u weten of een

bij de aanvraag van voorzieningen.

ergotherapeut u kan helpen? Neem

Verwijzing en kosten

oefentherapie,

Tijdens ons eerste bezoek brengen wij

dan gerust contact met ons op.

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de

logopedie, diëtetiek

ziektekostenverzekering. Vrijwel iedereen heeft recht

en senioren-fitness.

Persoonlijk advies

op 10 uur ergotherapie per jaar. Of u voor ergo-

Behandeling kan

Wij kunnen u, uw partner en/of mantel

therapie aan huis een verwijzing nodig heeft van uw

plaatsvinden op een van

zorger(s) adviseren over een groot

huisarts of specialist, verschilt per zorgverzekering.

onze woonzorglocaties,

aantal zaken, zoals:

Behandelzorg biedt ergotherapie op een van de

maar ook bij u aan huis.

• Valgevaar: hoe is dat te verminderen

woonzorglocaties van Magentazorg of bij u thuis.

uw problemen in kaart en stellen we
samen met u een behandelplan op.

• Leren omgaan met hulpmiddelen:
hoe leert u bijvoorbeeld veilig scootmobiel rijden
• Lichamelijke verzorging: waarmee en hoe kan uw
partner of mantel-verzorger u het beste ondersteunen

Behandelzorg
Behandelzorg biedt
naast ergotherapie
ook fysiotherapie,

• Beter leren omgaan met ongemakken van een ziekte of handicap: hoe

Gekwalificeerd

deelt u uw dag in, zodat u aan het

Wij werken wijkgericht en zijn daardoor goed op de

eind minder moe bent

hoogte van voorzieningen en andere zorgverleners

• Kiezen van hulpmiddelen: met welke

Over

bij u in de buurt. Daarnaast nemen wij deel aan

hulpmiddelen kunt u uw dagelijkse

landelijke netwerken, zoals ParkinsonNet, en werken

activiteiten weer uitoefenen

wij nauw samen met Geriant.

